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Meios de comunicação e documentos diversos

Descripcion

Julgamento realizado em turma do STF, que seguiu voto do relator, aprovou habeas corpus para presos em clínica
clandestina de aborto. O Ministro relator defendeu que envolvidos/as em aborto até 12 semanas não deveriam ser
criminalizados. A decisão motivou o PSOL a apresentar ao STF pedido para descriminalização do aborto até 12
semanas de gravidez, configurado como ADPF 442. Houve grande mobilização para a apresentação de pedidos de
amicus curiae (contrários e a favor) à relatora, Ministra Rosa Weber, que convocou audiência pública para
apresentação de posicionamentos em relação ao conteúdo/pedido da ADPF 442. Diante do atual contexto o tema está
estacionado. Organizações contra e a favor seguem atentas.
Antecedente:

Em 29 de novembro de 2016 a primeira turma do STF, em julgamento de um caso sobre presos em operação
policial em clínica clandestina de aborto na cidade do Rio de Janeiro, segue o voto do Ministro relator Luís
Roberto Barroso e descriminaliza o aborto até as 12 semanas de gravidez. A decisão, para o caso específico,
estabelece jurisprudência e inspira outras iniciativas.
A Ação:

Em 6 de março de 2017 o PSOL apresenta ao STF a ADPF (442) solicitando exclusão da criminalização do

aborto prevista nos artigos 124 e 126 do Código Penal, e consequente descriminalização do aborto até 12
semanas;

A partir deste momento há uma articulação tanto de setores conservadores, contrários à ADPF, como de
organizações defensoras dos direitos humanos, dos direitos sexuais e reprodutivos, entre elas diversas
organizações dos movimentos feministas e de mulheres negras, para a apresentação de amicus curiae;

Em 23 de março de 2018 o STF convoca audiência pública sobre descriminalização do aborto/ADPF 442;

Em agosto de 2018 foi realizada a audiência pública convocada pelo STF, na qual foram ouvidos/as 60
especialistas com posicionamentos diversos sobre o tema do aborto/ADPF 442;

Em 2018, 11 organizações/redes feministas (Criola, CLADEM Brasil, Rede de Desenvolvimento Humano REDEH, Católicas pelo Direito de Decidir, SOS Corpo, Rede Feminista de Saúde, Grupo Curumim, Associação
Coletivo Margarida Alves de Assessoria Jurídica Popular, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Cfemea,
Cepia) publicam o documento TRAJETÓRIAS E ARGUMENTOS FEMINISTAS PELO DIREITO AO ABORTO
NO BRASIL, que reúne os principais argumentos apresentados nos amicus curiae por elas protocolados junto ao
STF. O lançamento mobilizou debates/atividades no país;

Em 28 de setembro de 2019 uma iniciativa feminista (Projeto Trincheira: uma parceria entre Cfemea – Centro
Feminista de Estudos e Assessoria e Sexuality Policy Watch - SPW) lança video com os principais argumentos
apresentados na audiência pública sobre aborto/ADPF 442.
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